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Sammanfattning
Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att genomföra en fördjupad utredning och
presentera möjliga åtgärder för ett övertagande och genomförande i egen regi av
tillstånd- och leveransuppföljning samt underhållsbesiktning för det statliga
järnvägsnätet som Trafikverket är infrastrukturförvaltare för.
Trafikverket har tolkat att utredningen förutom tillståndsuppföljning,
leveransuppföljning och underhållsbesiktning även omfattar säkerhetsbesiktning och
maskinella mätningar av spårläge, kontaktledningar och sprickor i räler.
Trafikverket har i ett tidigare regeringsuppdrag (2015/03497/TIF) redovisat sin syn på
hur besiktningsverksamheten bör organiseras samt konsekvenser av om den ska
bedrivas i egen regi. Frågan om järnvägsunderhållets organisering har även behandlats i
utredningen ”Koll på anläggningen” (SOU 2015:42). Det underlag som togs fram i dessa
utredningar har varit underlag även i föreliggande utredning. Nämnda utredningar har
dock inte uttömmande behandlat säkerhetsbesiktning eller maskinella mätningar.
Underlaget för att belysa hur dessa verksamheter kan övertas av Trafikverket är därmed
begränsat.
Besiktningsverksamheten kategoriseras i denna utredning enligt följande: manuell
säkerhets- och underhållsbesiktning, maskinella mätningar av spårläge och
kontaktledningar, ultraljudsmätning (sprickor i räler) och samt leveransuppföljning
(uppföljning av entreprenörens kontraktsefterlevnad).
Det bör påpekas att manuell säkerhetsbesiktning enligt Trafikverkets regelverk syftar till
att identifiera fel i anläggningen som har betydelse för såväl driftssäkerhet som
trafiksäkerhet, vilket även är syftet med de maskinella mätningarna. Dessa besiktningar
är viktiga men utgör en delmängd i Trafikverkets totala system för att säkerställa att
banan kan trafikeras utan risk för olyckor.
Samtliga besiktningar/uppföljningar handlar Trafikverket idag upp av extern part:


Leveransuppföljning upphandlas av konsulter som levererar resultaten direkt
till Trafikverket för bedömning av entreprenadkontraktens efterlevnad vad
gäller såväl utförandet av underhåll som besiktningsverksamheten.



Säkerhets- och underhållsbesiktning ingår i Baskontrakten dvs. de
entreprenadkontrakt som innefattar förebyggande och avhjälpande underhåll.



Maskinella mätningar är del av såväl underhålls- som säkerhetsbesiktningen
och innefattar spårläge, kontaktledningar och ultraljudsmätning. De upphandlas
i s.k. nationella ramavtal som omfattar hela det nationella bannätet.

Att bedriva leveransuppföljning i egen regi kräver nyanställning av personal. Cirka 40
personer skulle behöva anställas. Kompetenskrav för rollen leveransuppföljare är
utbildad besiktningsman eller motsvarande praktisk erfarenhet av järnvägsunderhåll.

Att bedriva underhållsbesiktning i egen regi kräver nyanställning av personal. Cirka 30
personer med besiktningskompetens skulle behöva anställas.
Att bedriva säkerhetsbesiktning i egen regi kräver nyanställning av personal. För
säkerhetsbesiktning krävs formell kompetens och certifiering. Cirka 100 personer med
besiktningskompetens skulle behöva anställas.
Att bedriva maskinell besiktning i egen regi kräver nyanställning av personal och
införskaffning av fordon (mätvagn och mätdressiner) och annan utrustning samt att
säkerställa tillgång till depåer och uppställningsplatser. Cirka 35 personer skulle behöva
anställas.
Hela besiktningsverksamheten kommer att omfatta cirka 200 personer, och
merkostnaden blir cirka 75 miljoner kronor av engångskaraktär och 10-15 miljoner
kronor i löpande merkostnader årligen. Till detta kommer att Trafikverket måste öka
insatserna för metodutveckling avseende besiktning och tillståndskontroll. Med tanke på
att detta är en verksamhet med stor utvecklingspotential bedömer Trafikverket att
kostnaderna för en sådan verksamhet kommer att uppgå till 5-10 mkr per år. I tillägg till
den direkta kostnaden för ett övertagande tillkommer kostnader och konsekvenser
utifrån två alternativa scenarion enligt nedan. Genomförandet sker succesivt men kan i
sin helhet bedömas vara genomfört efter ca 5 år.
Trafikverket skulle om besiktningsverksamheten övertas i egen regi ställas inför två olika
typer av scenarier:
Scenario A. Trafikverket detaljstyr underhållsverksamheten


Syftet är här att Trafikverket ska ta ett starkare grepp om den operativa
underhållsverksamheten genom att detaljstyra underhållsarbeten med avseende
på åtgärd, plats, mängd och tidpunkt. Trafikverket måste då handla upp
underhållet i form av utförande entreprenader.



Den totala merkostnaden bedöms hamna på 200-250 mkr för detta scenario.

Scenario B. Trafikverket genom ökad koll på anläggningen fortsatt arbetar
för att bli en bättre beställare av funktionsentreprenader och fortsätter
bättre följer upp entreprenörers leveranser.


Syftet är att Trafikverket genom ”bättre koll på anläggningen” ska kunna bli en
bättre beställare, genom att följa upp leveranser och utveckla sättet att beskriva
funktionskraven i beställningarna. Det kan också ge bättre underlag för den
övergripande långsiktiga ekonomiska planeringen (större reinvesteringar). Det
innebär att Trafikverket inte behöver göra avsteg från inriktningen att gå mot
totalentreprenader med längre samt tydligare funktionsåtaganden.



Den totala merkostnaden bedöms hamna på 100-150 mk för detta scenario.

I båda scenarierna finns möjliga åtgärder för ett övertagande av besiktningen i egen regi
men konsekvenser och bedömda kostnader skiljer sig åt. Framförallt blir det stor
påverkan på verksamheten vid ett övertagande av säkerhetsbesiktningen.

Trafikverkets uppfattning är att produktivitetsförbättringen är en direkt konsekvens av
konkurrensutsättningen. Dessutom tyder mycket på att vi ännu inte sett hela effekten av
konkurrensutsättningen, baserat på andra branscher och att det sista
entreprenadkontraktet som handlades upp i konkurrens gjordes så sent som 2014.
Trafikverket bedömer, att utan omfattande åtgärder riskerar denna utveckling att brytas
om vi övergår till att handla upp underhållet som utförandeentreprenader i enlighet med
scenario A.
Utifrån bedömda kostnader och beskrivna konsekvenser är Trafikverkets uppfattning
att:


Genom rimliga åtgärder kan leveransuppföljning och underhållsbesiktning tas
över i egen regi till en merkostnad av ca 50 miljoner kronor. Det ökar
Trafikverkets beställarförmåga, såväl när det gäller att formulera kraven i
kontrakten som att säkerställa att leveranserna lever upp till kraven.



Den manuella säkerhetsbesiktningen bör utföras inom ramen för baskontrakten
precis som i dag. Den del av säkerhetsbesiktningen som syftar till att fånga upp
akuta åtgärder är väl etablerad och fungerar bra. Den del av
säkerhetsbesiktningen som identifierar fel som inte behöver åtgärdas akut
passar väl in i dagens funktionsåtagande och utförs därför med fördel fortsatt av
entreprenörer.



Det finns stora fördelar med att handla upp de maskinella mätningarna, där
upphandlingar baserade på funktionskrav ger ett större utrymme för
teknikutveckling i ett område som är i stor förändring, givet de möjligheter
digitalisering och automatiseringen med största sannolikhet ger.

Sammantaget bedömer Trafikverket att dessa åtgärder leder till ökad direkt kunskap om
hur väl ställda krav i kontrakten efterlevs inkluderat uppföljning av besiktningar utförda
av entreprenörer. Detta gäller t.ex. säkerhetsbesiktningens utförande och efterlevnad.
Dessutom får Trafikverket ökad kunskap om anläggningen och kan samtidigt göra aktiva
val av affärsform, exempelvis val av entreprenadform utifrån instruktionen gällande
Trafikverkets roll att verka för innovation och produktivitetsutveckling. Observera att
det nya gränssnitt som därmed bildas mellan beställare och entreprenör förutsätter nya
arbetssätt och processer där båda parters erfarenheter och observationer om
anläggningen behöver beaktas, dokumenteras och föras över mellan parterna för att få
en bra bild av vilket underhåll som långsiktigt bör bedrivas.
Trafikverket anser vidare att den utveckling som pågår kommer att skapa ytterligare
förutsättningar för branschen att öka produktiviteten. En mängd utvecklingsinsatser
med direkt beröring på underhållets effektivitet pågår, till exempel förbättrade
processer, arbetssätt, system och mätmetoder samt att det förebyggande underhållet
ökar samtidigt som det avhjälpande underhållet som helhet minskar. Detta bedöms leda
till förbättrad kvalitet och effektivare resursutnyttjande.
Trafikverket konstaterar också att den ökade medelstilldelningen regeringen avsatt för
drift och underhåll kommer att innebära mycket stora utmaningar för hela
järnvägsunderhållets organisation. Såväl entreprenörer, material och
maskinleverantörer och konsulter som beställaren Trafikverket står inför stora

utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. Branschen säger sig redan idag lida brist
på den kompetens som de certifierade besiktningsmännen innehar. En större
omstrukturering av besiktningsverksamheten i en sådan situation bedömer Trafikverket
utgöra en risk. Trafikverket ser behovet av en branschgemensam
kompetensförsörjningsstrategi, oavsett om det gäller beställar- eller utförarsidan av
järnvägens underhållsorganisation.
Vad gäller fördubblingsmålet för kollektivtrafik bedömer Trafikverket att effekten på
infrastrukturens tillgänglighet är mer beroende på effekterna av andra åtgärder än vad
ett övertagande av besiktningen förväntas ge.

1. Inledning
Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att genomföra en fördjupad utredning och
presentera möjliga åtgärder för ett övertagande och genomförande i egen regi av
tillstånd- och leveransuppföljning samt underhållsbesiktning för det statliga
järnvägsnätet som Trafikverket är infrastrukturförvaltare för.
I uppdraget ingår att genomföra en konsekvensanalys som redogör för bedömda effekter
av åtgärderna, bedömd ekonomisk påverkan samt vilken effekt eventuellt ökade
kostnader får på verksamheten. Dessutom ska Trafikverket redogöra för effekter på
verkets uppdrag att bidra till att skapa förutsättningar för att nå kollektivtrafikens
fördubblingsmål.
Trafikverket har tolkat att utredningen förutom tillståndsuppföljning,
leveransuppföljning och underhållsbesiktning även ska omfatta säkerhetsbesiktning och
maskinella mätningar av spårläge, kontaktledningar och sprickor i räler.
Trafikverket har i ett tidigare regeringsuppdrag ”Alternativ för framtida organisering av
järnvägsunderhållet” (2015/03497/TIF) redovisat olika alternativ för framtida
organisering av järnvägsunderhållet i dess helhet. Trafikverket har där även redovisat
sin syn på hur besiktningsverksamheten bör organiseras samt konsekvenser av om den
ska bedrivas i egen regi. Det underlag som togs fram i den utredningen har varit
underlag även i föreliggande utredning.
Frågan om järnvägsunderhållets organisering har även nyligen behandlats i utredningen
”Koll på anläggningen” (SOU 2015:42) i vilken Trafikverket lämnat synpunkter på hur
underhållet bör organiseras. Även den utredningen har utgjort underlag i detta arbete.
Nämnda utredningar har dock inte uttömmande behandlat säkerhetsbesiktning eller
maskinella mätningar. Underlaget för att belysa hur dessa verksamheter kan övertas av
Trafikverket är därmed begränsat och har inte kunnat studeras uttömmande i
föreliggande utredning.

2. Nuläge
2.1 Allmänt om drift och underhåll
Trafikverkets förvaltning av infrastruktur omfattar ett tidsintervall som sträcker över
hela livscykeln, det vill säga från en idé eller ett behov som omhändertas i första steget
konceptfasen till dess avveckling genom fem olika faser (se figur 1).
De första faserna avser koncept och utveckling. Här ingår bl.a. att utifrån kundbehov
beskriva krav på anläggningens tillgänglighet. Utifrån dessa krav ställs funktionella krav
på anläggningen. I produktionsfasen byggs befintlig anläggning om eller så byggs det en
ny anläggning. När anläggningen är ombyggd eller nybyggd driftsätts anläggningen och
går därmed över i nästa fas som är drift och underhåll.

Koncept

Utveckling

Produktion

Drift och
underhåll

Avveckling

Figur 1. Anläggningens livscykelskeden
För att ett ändamålsenligt underhåll ska kunna genomföras krävs att såväl Trafikverket
som kontrakterade entreprenörer arbetar i ett antal steg, vilka åskådliggörs i figur 2.
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Figur 2. Drift och underhåll delas in i 8 faser.
Den första fasen drift och underhållsstrategier avser att fastställa strategier och andra
styrande dokument som ger rätt förutsättningar för kommande faser. I denna fas sätts
viktiga förutsättningarna i form av regelverk som i detalj beskriver bland annat vilken
besiktning som ska göras, med vilken periodicitet och hur denna ska gå till. I grunden är
det Trafikverkets säkerhetsstyrningsfunktion som styr genom t.ex. regelverk för hur
säkerhets- och underhållsbesiktning ska gå till. När säkerheten är beaktad kan strategier
tas fram för t.ex. underhållsnivåer på olika banor beroende av bland annat mängd och
typ av trafik.
Fasen tillståndsbedöma enhet i drift avser tillståndskontroll gentemot enhetens
funktionella och tekniska tillståndskrav. Kontrollen sker vid både säkerhetsbesiktning
och underhållsbesiktning. Kontrollen sker manuellt via en okulär besiktning eller
maskinellt via mätinstrument beroende på anläggningstyp och förutsättningar för
besiktningen. Underlaget från tillståndskontrollerna dokumenteras och görs tillgängligt
för att används i nästa fas – analysera underhållsbehov.
Med bla genomförda tillståndsbedömningar som grund genomförs fasen analysera
underhållsbehov. Analys av underhållsbehov resulterar i en nationellt prioriterad
åtgärdslista för hela järnvägsanläggningen som utgör underlag för fortsatt
planeringsarbete. I detta ingår att man använder erfarenheter och uppnådda effekter av
tidigare genomförda underhållsåtgärder.

I faserna planera och upphandla åtgärder analyseras marknadens förutsättningar. Val
av entreprenadform, ersättningsform och samverkansform väljs utifrån anläggningens
underhållsbehov, dess komplexitet och marknadens förutsättningar. Entreprenader
paketeras i antingen baskontrakt, BEST-arbeten eller reinvesteringar beroende på
marknadens förutsättningar och tillgängliga underhållsmedel.
I fasen genomföra och verifiera underhåll genomför entreprenören underhållsåtgärder
enligt kontrakt. Inom ramen för detta följs entreprenörens arbete/åtagande upp via
beställarens kontrollprogram och kontrollplaner, kallat leveransuppföljning eller
leveranskontroll. Utöver Trafikverkets leveranskontroll genomför entreprenören en så
kallad egenkontroll.
Föreliggande utredning avser ”tillstånds- och leveransuppföljning samt
underhållsbesiktning och säkerhetsbesiktning inklusive maskinella mätningar”. För
begreppet tillståndsuppföljning finns inte någon specifik definition i Trafikverkets
regelverk. I denna rapport har därför följande distinktion gjorts: Tillståndsuppföljning
avser de besiktningar som ger underlag för att tillståndet av anläggningen kan
analyseras och underhållsbehov förstås. Underhållsbesiktning är således en delmängd i
tillståndsuppföljning. Leveransuppföljning avser Trafikverkets kontroll att kontrakterad
entreprenör genomför såväl underhåll som besiktningar enligt Trafikverkets regelverk
och entreprenadkontrakt.
Utredningen benämner all form av inmätning av anläggningen och anläggningens status
för besiktning. Huruvida den görs med hjälp av maskiner eller ej eller om inmätningen
görs i slutet av en komponents livslängd eller i början då anläggningen är nybyggd tas
ingen hänsyn till. Namnet besiktning användas som samlingsnamn.

2.2 Besiktningsverksamheten idag
Kontroll såväl som kunskap och förståelse av och för anläggningens funktionalitet och
nedbrytning är avgörande för en effektiv förvaltning av spåranläggningen. Detta för att
dels dagligen kunna säkerställa att anläggningen är tillgänglig och trafiksäker, dels för
att långsiktigt säkerställa funktionaliteten till minsta möjliga kostnad . Den
entreprenörer som idag svarar för anläggningens funktionalitet under en viss period,
normalt 5 år plus 2 optionsår måste också ha såväl kontroll som kunskap och förståelse
för anläggningens funktion och dess nedbrytning.
Inom underhåll av järnväg förekommer en mängd begrepp såsom tillståndskontroll,
leverenskontroll, underhållsbesiktning, säkerhetsbesiktning, normerande besiktning,
övertagandebesiktning, periodiska mätningar, inmätningar av fasta objekt samt
övervakning.
Besiktningsverksamheten kategoriseras i denna utredning enligt följande: manuell
säkerhets- och underhållsbesiktning, maskinella mätningar av spårläge och
kontaktledningar, ultraljudsmätning (sprickor i räler) och samt leveransuppföljning
(uppföljning av entreprenörens kontraktsefterlevnad).
Manuell säkerhetsbesiktning enligt Trafikverkets regelverk (TDOK 2014:0162) syftar till
att identifiera fel i anläggningen som har betydelse för såväl driftssäkerhet som
trafiksäkerhet och som behöver åtgärdas inom upp till ca 1 år, vilket även är syftet med

de maskinella mätningarna. Dessa besiktningar är viktiga men utgör en delmängd i
Trafikverkets totala system för att säkerställa att banan kan trafikeras utan risk för
olyckor.
Manuell underhållsbesiktning definieras enligt handböcker som Trafikverket tagit fram
och har ett längre tidsperspektiv. Underhållsbesiktning inte är ett krav, vilket däremot är
fallet för säkerhetsbesiktningen.
Maskinell besiktning i form av spårlägesmätningar, kontaktledningsmätningar och
ultraljudsmätningar av räler genomförs både som ett led i säkerhetsbesiktningen och
underhållsbesiktningen.
Leveransuppföljning görs för att säkerställa att entreprenörernas kontraktuella
åtaganden uppfylls.
Idag handlar Trafikverket upp stora delar av alla sorters
mätningar/besiktningar/kontroller:
Säkerhets- och underhållsbesiktning ingår i Baskontrakten dvs. de entreprenadkontrakt
som innefattar förebyggande och avhjälpande underhåll. (Baskontrakten omfattar
knappt hälften av det totala järnvägsunderhållet räknat i pengar).


Maskinella mätningar är del av såväl underhålls- som säkerhetsbesiktningen
och innefattar spårläge, kontaktledningar och ultraljudsmätning. De upphandlas
i s.k. nationella ramavtal som omfattar hela det nationella bannätet.



Leveransuppföljning upphandlas av konsulter som levererar resultaten direkt
till Trafikverket för bedömning av entreprenadkontraktens efterlevnad.

2.3 Närmare beskrivning av de olika typerna av besiktning
Kostnaderna beskrivna för respektive del nedan är baserad på de kostnader Trafikverket
har utifrån priser satta i kontrakten. Det finns en viss osäkerhet i dessa om de speglar
den verkliga kostnaden för verksamheten genom att för tex säkerhets- och
underhållsbesiktningen så är de en liten del i ett större åtagande och det är upp till
anbudsgivaren att avgöra hur man fördelar kostnaden på de olika koderna som ingår i
ett kontrakt.
Manuell säkerhetsbesiktning avser den regelstyrda kontroll som syftar till att upptäcka
fel i anläggningen som kan utgöra en akut säkerhetsrisk/driftstörning eller utvecklas till
en säkerhetsrisk/driftstörning om de inte åtgärdas inom en given tidsperiod. Fel som
utgör en direkt säkerhetsrisk/driftstörning rapporteras till tågtrafikledningen som tar
beslut om banan i avvaktan på åtgärd ska stängas för trafik eller om nedsättning av
hastigheten. Tågtrafikledningen tar även beslut om infrastrukturåtgärd ska vidtas och
beordrar entreprenören. Säkerhetsbesiktningen innefattar i huvudsak brister som inte
kräver omedelbar åtgärd. Sådana fel rapporteras inte till tågtrafikledningen, utan
rapporteras till och hanteras av entreprenörerna. Tidsintervallerna för åtgärd är, akut
(åtgärd måste i princip ske omedelbart), vecka (åtgärden måste ske inom två veckor)
samt månad (åtgärd måste ske inom tre månader). Oavsett vilken typ av brist som
upptäcks dokumenteras dessa i Trafikverkets IT-system.

Manuell säkerhetsbesiktning får endast utföras av för ändamålet certifierade
besiktningsmän. Den ingår idag som en delmängd i Baskontrakten och utförs därmed av
den entreprenör som innehar kontraktet för ett visst geografiskt område. Verksamheten
omfattar ca 100 årsarbetskrafter (certifierade säkerhetsbesiktare) och upphandlad
volym är ca 80 mkr.
För betongsliprar tillverkade mellan 1992-96 ingår en kompletterande
säkerhetsbesiktning. Denna genomförs idag via ett s.k. nationellt kontrakt till en kostnad
av 10 mkr per år.
Manuell underhållsbesiktning avser kontroller som syftar till att upptäcka behov av
förebyggande underhållsinsatser från tremånadersperspektiv upp till ett par års
framförhållning. Denna form av besiktning är inte förknippat med ett tvingande
regelverk och det finns inga formella krav på underhållsbesiktningsmän annat än att de
ska ha erforderlig kunskap. I praktiken innebär det att certifierade besiktningsmän utför
underhållsbesiktningen. Underhållsbesiktningen av elanläggningar har ersatts av ett
rutinstyrt förebyggande underhåll vilket innebär att kontroll och åtgärd utförs vid
samma tillfälle av kontrakterad entreprenör.
Trafikverket har möjligheten att inkludera den manuella underhållsbesiktningen i
Baskontrakten, däremot styrs huruvida underhållsåtgärd vidtas utifrån det faktiska
behovet och tillgänglig budget. Underlag för beslut om förebyggande underhåll
genereras också av säkerhetsbesiktningen och de maskinella mätningarna.
Manuell underhållsbesiktning ingår idag som en delmängd i Baskontrakten.
Verksamheten omfattar ca 30 årsarbetskrafter och upphandlad volym är ca 25 mkr.
Maskinell besiktning avser regelbundet återkommande maskinella kontroller av
spårlägesgeometri, kontaktledningsinmätning, rälsfel (ultraljudskontroll) och det så
kallade fria rummet. Inmätningen av det fria rummet (FOMUL) har en avvikande natur
då denna främst är att se som en beskrivning av anläggningen snarare än en besiktning
av denna.
De olika formerna av maskinella besiktningar syftar till att upptäcka fel i anläggningen,
som kan utgöra en akut säkerhetsrisk eller utvecklas till en säkerhetsrisk om de inte
åtgärdas inom en given tidsperiod, samt att upptäcka behov av förebyggande
underhållsinsatser med flera års framförhållning. Sådana förebyggande
underhållsinsatser är kapitalbevarande åtgärder såsom underhållsspårriktning,
stabilitetsförstärkande åtgärder, spårbyten m.m.
Dessa besiktningar bedrivs i formen av flera nationella ramavtal. Inom dessa beskriver
trafikverket antal mätningar man förväntar sig samt förväntningar på mätresultatens
kvalitet. Entreprenören genomför en årsplanering av sin verksamhet som trafikverket
godkänner. Verksamheten är därmed inte direkt kopplad mot Baskontrakten men
underlagen används bland annat för att vidta nödvändiga åtgärder inom dessa. De
nationella ramavtalen kan ses som snarlika verksamhet i egen regi då Trafikverket har
god kontroll över både insatser och resultat.
Hela verksamheten omfattar ca 65 mkr och ca 30 årsarbetskrafter i Sverige. Inom den
maskinella ultraljudskontrollen av rälsen (OFP) finns all kompetens för analys utanför
landet vilket gör att ytterligare ett antal personer arbetar med leveranser till
Trafikverket.
De resurser som finns lokalt etablerade inom Sverige finns i sin helhet inom Mätenheten
vid Infranord. Denna organisation fyller hela Trafikverkets behov av maskinell mätning
undantaget maskinell ultraljudsmätning och mätning av det fria rummet. Trafikverket
är även den helt dominerande kunden till Mätenheten på Infranord.

Leveransuppföljning är en relativt ny företeelse som infördes så sent som 2014. Arbetet
innebär att via kontrollprogram och kontrollplaner löpande kontrollera hur
entreprenören efterlever kontraktet ("Beställarens kontroll"). Leveransuppföljning
upphandlas av konsulter som levererar resultaten direkt till Trafikverket.
Leveransuppföljningen är i huvudsak riktad mot Baskontrakten på Järnväg.
Leveransuppföljning omfattar idag ca 40 mkr och ca 28 årsarbetskrafter.

2.4 Besiktningskompetens i branschen
Alla säkerhetsbesiktningsmännen finns registrerade i Trafikverksskolans
behörighetsregister. Vart tredje år måste de utföra behörighetsprövningar. Idag finns
det 294 säkerhetsbesiktningsmän, 22 % av dem kommer gå i pension inom en 5 års
period. Till säkerhetsbesiktningen kopplas en funktion besiktningsansvarig. Idag finns
det 22 st besiktningsansvariga.
När det gäller underhållsbesiktningsmän, så finns det inget register över dem, vi vet helt
enkelt inte hur många som faktiskt är aktiva i branschen idag. En bedömning hos
branschen som helhet är att det inte är många. Trafikverksskolan har en utbildning för
underhållsbesiktningsmän, det finns idag ca 35 personer som genomgått den
utbildningen. Det är dock inget krav att genomgå utbildning för att få utföra
underhållsbesiktningar. Majoriteten av de 35 som genomgått utbildningen utbildades
mellan åren 2006-2010, från 2010 och fram till hösten 2015 så fanns det inga
utbildningar för underhållsbesiktningsmän.
Både Säkerhets- och underhållsbesiktningen utförs idag till största del av certifierade
besiktningsmän d.v.s. behöriga säkerhetsbesiktningsmän. De besiktningsmän som finns
i branschen idag jobbar inte bara med besiktningar, deras långa erfarenhet gör att de
också används till andra arbetsuppgifter som exempelvis ibruktagandebesiktningsmän.
För att kunna genomföra vissa kontroller så ställs det även krav på viss
signalsäkerhetskompetens, det är ytterligare ett område där det är brist på kompetensen
i branschen. Detta tillsammans med den höga åldersstrukturen medför att branschen
har och även står inför en brist på kompetens inom området.
För att komma till rätta med de resurs- och kompetensbrister som generellt finns i
branschen planeras en etablering av ett program för kompetensförsörjning kopplat till
Järnvägsbranschens samverkans forum (JBS). Syftet med programmet är att skapa
förutsättningar för rätt kompetens i branschen.

3. Åtgärder, merkostnader och konsekvenser
för ett övertagande av
besiktningsverksamheten i egen regi
För att Trafikverket ska kunna överta och genomföra underhålls- och
säkerhetsbesiktning, inklusive maskinella mätningar av spårläge och kontaktledning
samt leveransuppföljning i egen regi krävs ett antal åtgärder. Kapitel 3 beskriver dessa
åtgärder, vilka konsekvenser detta får samt vilka eventuella merkostnader Trafikverket
bedömer att detta ger. Kapitlet redogör var varje typ av besiktning och i kapitel 3.5
återfinns en sammanställning av totala merkostnader för ett övertagande av besiktning.
I kapitel 3.6 återfinns en sammanställning av de konsekvenser som uppstår som en
direkt följd av ett övertagande av all form av besiktning.
Kapitel 4 redogör sedan för den indirekta konsekvens som Trafikverket bedömer skulle
uppstå om besiktningen till fullo skulle utföras av Trafikverket.

3.1 Leveransuppföljningen
Att genomföra leveransuppföljning med egen personal rekommenderades av
Trafikverket i regeringsuppdraget ”Alternativ för framtida organisering av
järnvägsunderhållet (N2015/03497/TIF)”, 1 april 2015. Rollen leveransuppföljare
inrättas på Trafikverket och cirka 40 personer rekryteras. Kompetenskrav för rollen
leveransuppföljare är utbildad besiktningsman eller med motsvarande praktisk
erfarenhet av järnvägsunderhåll. En preliminär bedömning är att ca 70 % av de resurser
som rekryteras har erforderlig kompetens. 30 % kommer att behöva utbildas i
Trafikverksskolan.
Från det att beslut tas räknar Trafikverket med att det tar minst 1 år innan funktionen är
fullt inrättad i Trafikverkets interna organisation.
Trafikverket bedömer en löpande merkostnad på cirka 2 miljoner kronor per år
(ledningspersonal).

3.2 Manuell underhållsbesiktning
Att genomföra manuell underhållsbesiktning i egen regi bör ske i enlighet med
rekommendationerna i ”Alternativ för framtida organisering av järnvägsunderhållet
(N2015/03497/TIF) samt Koll på anläggningen (SOU 2015:42)”.
I detta fall skulle Trafikverket börja genomföra underhållsbesiktning genom
leveransuppföljare med underhållsbesiktningskompetens i samverkan med entreprenör.
Verksamheten styrs utifrån två tydliga perspektiv, projektledarens behov av hur
arbetena utförs och dels utifrån anläggningsägarens behov av hur anläggningen mår,
vilket bör tas med hur verksamheten skall organiseras i detalj framöver.
Att bedriva underhållsbesiktning i egen regi kräver nyanställning av ca 30 personer. Det
innebär dock inte nödvändigtvis att entreprenörerna skulle kunna minska sin personal
med samma antal personer som nyanställs i Trafikverket, eftersom denna personal i
många fall även utför andra arbetsuppgifter. En preliminär bedömning är att ca 70 % av
de resurser som rekryteras har erforderlig kompetens. 30 % kommer att behöva utbildas
i Trafikverksskolan. Trafikverket bedömer att det tar ca 3 år innan
underhållsbesiktningen till fullo kan bedrivas i egen regi.

Trafikverket bedömer kostnader av engångskaraktär på cirka 40 miljoner kronor
fördelat på 3 år (utbildning, praktik, utrustning, dubbelbemanning hos
entreprenör/beställare samt omförhandling kontrakt) och årsvis löpande merkostnader
på cirka 2 miljoner kronor (ledningspersonal).

3.3 Manuell säkerhetsbesiktning
Ett övertagande kan förberedas utifrån resultatet av pågående översyn av Trafikverkets
interna rutiner avseende säkerhets- och underhållsbesiktning samt förutbestämt
underhåll, vilket kommer att vara dimensionerande för besiktningsorganisationen.
Denna översyn förväntas vara färdig under hösten 2018. En prövning görs mot
Trafikverkets säkerhetstillstånd om ändringen kan tolkas som en väsentlig förändring
enligt CSM-förordningen (EG 352/2009). Nya kontraktsupplägg tas fram där
ansvarsförhållande och riskfördelning är klargjorda i enlighet med att
säkerhetsbesiktningen drivs i egen regi.
Säkerhetsbesiktare rekryteras utifrån det behov de nya rutinerna anger. Nya drift och
underhållskontrakt upphandlas utan säkerhetsbesiktning. En riskanalys genomförs som
får påvisa om befintliga kontrakt får fortgå till kontrakten löpt ut alternativt om de
behöver förhandlas om för att få en enhetlighet.
Att bedriva säkerhetsbesiktning i egen regi kräver nyanställning av personal och
motsvarande minskat resursbehov hos entreprenörerna. För säkerhetsbesiktning krävs
formell kompetens och certifiering. Ca 100 personer med specialkompetens skulle
behöva anställas. En preliminär bedömning är att ca 70 % av de resurser som rekryteras
har erforderlig kompetens. 30 % kommer att behöva utbildas i Trafikverksskolan. Tiden
för att göra detta bedöms till minst 5 år.
Trafikverket bedömer kostnader av engångskaraktär på cirka 30 miljoner kronor
fördelat på 3 år (utbildning, praktik, utrustning samt omförhandling av kontrakt) och
årsvis löpande merkostnader på cirka 5 miljoner kronor för ledning och administration.

3.4 Maskinell besiktning
Trafikverket ser två möjligheter att med egen personal utföra maskinell besiktning. Då
maskinell besiktning ända sedan konkurrensutsättningen 2002 genomförts av det
statliga bolaget Infranord är en möjlighet att överföra hela den maskinella besiktningen
inklusive personal och maskiner till Trafikverket från dessa. Den andra möjligheten är
att medels regelrätt rekrytering av personal samt via upphandling skaffa erforderliga
maskinresurser. Att driva maskinell ultraljudsmätning av räl i egen regi krävs en
upphandling av en systemleverantör som kan sälja maskinell mätutrustning,
analysverktyg samt utbilda Trafikverkets nyanställda personal.
Den verksamhet som finns inom Infranords mätenhet idag bör vara möjlig att föra in i
Trafikverkets organisation. Verksamheten styrs redan idag tydligt av Trafikverket och
den största praktiska konsekvensen blir att förlusten av konkurrenstryck skapar ett
behov av att Trafikverket själva driver utveckling av metoder, utrustning och system.
Utbildnings- och rekryteringsbehovet uppskattas till 10 personer. Den stora kostnaden
med att inkorporera maskinell besiktning i Trafikverket ligger inte i att själva utförandet

är personalintensiv utan att utveckling av metoder och utrustning behöver hanteras
internt då detta då inte skulle drivas till följd av konkurrensen mellan leverantörer.
Den maskinella ultraljudsmätningen är betydligt svårare att utföra i egen regi inom
Trafikverket. Både vad det gäller kostnader för detta och vad det gäller den låsning det
skulle skapa att binda sig för hårt till en systemleverantör. Förutsatt att det finns
leverantörer med intresse för att sälja ett sådant helhetsåtagande kommer Trafikverket
bli långsiktigt beroende av denne leverantörs utveckling av både mätinstrument och
analysverktyg. Det totala antalet personer som behöver anställas uppskattas till 8
personer, varav 5 personer för analys, 2 personer för drift och 1 person för
arbetsledning/planering.
Trafikverket bedömer kostnader av engångskaraktär till cirka 5 miljoner kronor
(utbildning) och årsvis löpande merkostnader på cirka 5 miljoner kronor (ledning och
kapitalkostnader).

3.5 Totala kostnader för besiktning i egen regi
Hela besiktningsverksamheten kommer att omfatta cirka 200 personer, och den direkta
merkostnaden blir cirka 75 miljoner kronor av engångskaraktär och 10-15 miljoner
kronor i löpande merkostnader årligen.
Till detta kommer att Trafikverket måste öka insatserna för metodutveckling avseende
besiktning och tillståndskontroll. Den totala besiktningsverksamheten kommer att
omfatta ca 200 miljoner kronor per år. Med tanke på att detta är en verksamhet med
stor utvecklingspotential bedömer Trafikverket att kostnaderna för en sådan verksamhet
kommer att uppgå till 5-10 mkr per år.

Tabell 1. Sammanställning merkostnad besiktning i egen regi
Till detta kan läggas indirekta kostnader som förväntas uppstå och är beroende av
scenarier enligt nedan.

3.6 Konsekvenser
Som tidigare nämnts så genomförs både underhålls- och säkerhetsbesiktningen ut
certifierade besiktningsmän. I korthet innebär detta att det föreligger en uppenbar risk
att marknaden dräneras på kompetens om Trafikverket börjar ta över besiktningsmän.
Detta är kompetenser som utöver underhålls- och säkerhetsbesiktning av branschen
nyttjas till t.ex. ibruktagandebesiktning kopplat till investerings- och
reinvesteringsverksamheten. I dagsläget ingår även vissa funktionskontroller i

besiktningen av signalsystemet vilket medför att besiktningsmannen bör inneha
signalsäkerhetskompetens för att kunna utföra momenten. Både certifierade
säkerhetsbesiktare och signalsäkerhetskompetens är en bristvara inom branschen. Med
ett successivt övertagande hinner marknaden dock sannolikt anpassa sig efter rådande
omständigheter.
Vi vet dock inte hur Trafikverket står sig i konkurrensen om arbetskraften idag. Många
av de nuvarande arbetsgivarna kan erbjuda varierade arbetsuppgifter där besiktningar
är en del av arbetsuppgifterna. Det skulle även behöva anställas fler personer totalt i
branschen om Trafikverket tar över besiktningarna, framförallt när det kommer till
säkerhetsbesiktning utifrån dagens krav då dessa även utför visst annat arbete.
Större delen av den personal som omfattas av ovan föreslagna åtgärder med undantag
från leveransuppföljningen är av typen operativ personal som kommer utföra
verksamhet i spårmiljö vilket ställer krav på arbetsledande funktioner som idag inte
finns på Trafikverket. Det gäller arbetsuppgifter såsom att planera arbetstider i spår
samt genomföra skydds- och säkerhetsplanering. Hela verksamheten omfattar idag ca
200 personer vilket innebär att ca 10 chefer/ledare kommer att behöva rekryteras samt
en del administrativ personal.
Underhålls- och säkerhetsbesiktning i egen regi innebär att alla certifierade
besiktningsmän tillhör samma organisation och dess expertkompetens görs tillgänglig
för Trafikverket. Det förväntas också ge en jämnare kvalitet på utförd besiktning genom
att den utgår helt och hållet utifrån anläggningens tillstånd och att den inte behöver vara
anpassad till dagens geografiska kontraktsgränser. Detta förutsätter att Trafikverket
genom ändamålsenliga processer och arbetssätt kan få en enhetlig styrning av
besiktningsverksamheten samt att besiktningsmetoder och rutiner ständigt utvecklas.
Att ha den maskinella besiktningen i egen regi kan ge en fördelar så till vida att egen
personal och fordon kan nyttjas för fler typer av mätningar. Trafikverket tar dock på sig
ett stort ansvar för utveckling av mätmetoderna, vilket kräver ökade resurser med
specifik kompetens. För mätningar som kräver specialkompetens för bland annat
tolkning och analys som nära förknippas med själva utrustningen får Trafikverket ett
tekniskt utvecklingsansvar.
De fördyringar som uppstår som en direkt följd av ett övertagande av besiktningen
motsvarar ungefär 4-5 procent av dagens kontraktsvolym inom ramen för
baskontrakten.
Skulle besiktningsverksamheten övertas finner Trafikverket det för sannolikt att
ytterligare fördyringar uppstår som en konsekvens av det förändrade rollspel som
uppstår mellan beställare och utförare. Dessa förändringar finns beskrivna i två olika
typer av scenarier i kapitel 4. Dessa fördyringar bör vägas samman med de kostnader
som redogörs för i kapitel 3 för att få en heltäckande bild.

4. Möjligheter och konsekvenser för
underhållsverksamheten i stort
Om Trafikverket skulle ta över/bedriva besiktning i egen regi i enlighet med kapitel 3 får
det konsekvenser för hela underhållet av järnvägen. Trafikverket ser utifrån förändrade
förutsättningar där Trafikverket utför all besiktning två möjliga scenarier vad gäller
själva utförandet av hela underhållet:
Scenario A. Trafikverket detaljstyr underhållsverksamheten
Scenario B. Trafikverket genom ökad koll på anläggningen fortsatt arbetar för att bli en
bättre beställare av funktionsentreprenader och fortsätter bättre följer upp
entreprenörers leveranser.
Beroende på framtida inriktning i dessa avseenden uppstår ytterligare behov av åtgärder
och konsekvenser i förhållande till vad som beskrivits i föregående kapitel.

4.1 Scenario A, Trafikverket detaljstyr underhållsverksamheten
Syftet i detta scenario är att Trafikverket ska ta ett starkare grepp om den operativa
underhållsverksamheten genom att detaljstyra underhållsarbeten med avseende på
åtgärd, plats, mängd och tidpunkt. Trafikverket måste då handla upp underhållet i form
av utförandeentreprenader.
Trafikverket måste, förutom att bygga upp en egen organisation för
besiktningsverksamheten, också bygga upp en egen organisation för analys, planering
och styrning av underhållsverksamheten på en mycket mer detaljerad nivå än vad som
krävs i dagens rollfördelning mellan beställare- och utförare.
För att säkerställa att underhållsverksamheten utvecklas mot ökad kvalitet och
kostnadseffektivitet måste Trafikverket också inrätta en egen utvecklingsfunktion för att
ta tillvara eller utveckla och implementera ny teknik och innovativa lösningar.

4.1.1. Åtgärder och kostnader
Åtgärder och kostnader för övertagande av hela besiktningsverksamheten framgår av
avsnitt 4 ovan. Hela besiktningsverksamheten skulle då omfatta cirka 200 personer, och
merkostnaden blir cirka 75 miljoner kronor av engångskaraktär och 15-25 miljoner
kronor i löpande merkostnader.
Därutöver krävs en organisation för att hantera den ökade styrningen i form av
planering med mera som uppskattas kosta 40-50 mkr per år.
För att motverka en förmodad produktivitetsminskning på omkring 50-100 miljoner
kronor per år som en effekt av att Trafikverket detaljstyr kan en åtgärd vara att bygga
upp en egen utvecklingsorganisation. Omfattningen, kostnaden för och effekterna av en
sådan funktion har inte kunnat bedömas inom ramen för denna utredning.

Tabell 2. Total merkostnad scenario A.
Den totala kostnadsfördyringen som uppstår i enlighet med scenario A motsvarar ca 10
% av den årliga budgeten för baskontrakten i hela Sverige.

4.1.2 Konsekvenser
Underhållet kommer att handlas upp som utförandeentreprenader. Det ökar
Trafikverkets direkta styrning av underhållet men riskerar att försämra
produktivitetsutvecklingen genom att det innebär ett avsteg från strategin att gå mot
totalentreprenader med längre samt tydligare funktionsåtagande i kombination med
fastprisåtagande där det är möjligt,. Detta för att möta uppdraget att i sin roll som
beställare särskilt verka för produktivitet, innovation och effektivitet.
Genom att ta över leveransuppföljningen i egen regi får Trafikverket en ökad direkt
kontroll av att arbetet genomförs i enlighet med kontraktet. Det kan bidra till en ökad
förståelse för vad som driver mot kvalitet i utförandet.
Skulle besiktningsmännen vara en del av Trafikverkets egen organisation och genomföra
underhålls- och säkerhetsbesiktning kan Trafikverkets tillgång till kunskapen om
anläggningen öka. Trafikverket förfogar redan idag över all data om anläggningen som
entreprenörer tar fram via maskinella och manuella besiktningar. Besiktningsmännen
besitter ett visst mått av ytterligare informell information baserat på subjektiva
bedömningar som kan vara svår att beskriva i dagens IT-system för besiktning. Med all
besiktning genomförd av Trafikverkets personal kommer därför Trafikverket att förfoga
över en mer fullödig information för att fatta beslut som leder till att rätt
underhållsåtgärder blir utförda på rätt ställe, i rätt mängd och vid rätt tidpunkt. En mer
detaljerad teknisk kunskap om anläggningen skulle också kunna ge möjlighet till en
långsiktighet som behövs för den strategiska planeringen av underhållet.
Entreprenörens kunskap om anläggningen kommer dock att minska, och deras
verksamhet kommer helt och hållet styras av Trafikverket i detta scenario.
Entreprenörernas incitament och förmåga att delta i planeringen av sin verksamhet,
utveckla arbetsprocesser och driva innovation kommer att minska.
Merkostnaderna för ett övertagande av besiktning i egen regi enligt scenario A
sammanfattas i figur 3 och består av löpande kostnader, engångskostnader samt övriga
kostnader.

Figur 3. Merkostnad för övertagande av besiktning i egen regi – Scenario
A.

4.2 Scenario B. Trafikverket genom ökad koll på anläggningen fortsatt
arbetar för att bli en bättre beställare av funktionsentreprenader och
fortsätter bättre följer upp entreprenörers leveranser.
I detta scenario är syftet att Trafikverket genom ”bättre koll på anläggningen” ska kunna
bli en bättre beställare genom att följa upp leveranser och utveckla sättet att beskriva
funktionskraven i beställningarna. Det kan också ge bättre underlag för den
övergripande långsiktiga ekonomiska planeringen (större reinvesteringar). Det innebär
att Trafikverket inte behöver göra avsteg från strategin att gå mot totalentreprenader
med längre samt tydligare funktionsåtagande.
Trafikverket bygger upp en egen organisation för besiktningsverksamheten enligt ovan
och stärker funktionerna för informationshantering och analys för den strategiska
planeringen av järnvägsunderhållet. I detta ingår en ökad närvaro av Trafikverkets egen
personal, exempelvis i samband med entreprenörernas besiktning.
Trafikverket blir leverantör av i stort sett all data till entreprenörerna som dessa behöver
för att planera sin verksamhet. Entreprenörerna bedöms fortfarande behöva vissa egna
besiktningsresurser för att kunna leva upp till sin roll som utvecklingsinriktad och
innovativ utförare.

4.2.1 Åtgärder och kostnader
Åtgärder och kostnader för övertagande av hela besiktningsverksamheten framgår av
avsnitt 4. Hela besiktningsverksamheten omfattar därmed cirka 200 personer, och
merkostnaden blir cirka 75 miljoner kronor av engångskaraktär och 15-25 miljoner
kronor i löpande merkostnader.
Den i scenario A beskrivna produktivitetsminskningen begränsas i scenario B till
minskad effektivitet i besiktningsverksamheten omkring 5-10 miljoner kronor per år.
Genom att Trafikverket genomför säkerhetsbesiktningen i egen regi finns det en risk att
entreprenörens kunskap om anläggningen minskar, vilket får negativ inverkan på
entreprenörens förmåga att bedöma underhållsbehovet inom dagens
funktionsentreprenadåtaganden, liksom på förmågan att kunna planera sin verksamhet
optimalt, utveckla sina arbetsprocesser och på sikt driva innovation. Det riskerar att leda
till en minskad effektivitet. Ett sätt att minska dessa negativa konsekvenser är att

entreprenörerna fortsätter ha egna resurser som upprätthåller den detaljkunskap om
anläggningen som de tappar när de ordinarie besiktningsmännen tas över av
Trafikverket. Dessutom ökar behovet av informationsutbyte mellan Trafikverket och
entreprenörerna. Trafikverket uppskattar kostnaderna för detta till ca 30 mkr per år.

Tabell 3. Total merkostnad scenario B.
Den totala kostnadsfördyringen som uppstår i enlighet med scenario B motsvarar ca 6 %
av den årliga budgeten för baskontrakten i hela Sverige.
Merkostnaderna för ett övertagande av besiktning i egen regi där scenario B inträffar
sammanfattas i figur 4 och består av löpande kostnader, engångskostnader samt övriga
kostnader.

Figur 4. Merkostnad för övertagande av besiktning i egen regi – Scenario
B.

4.2.2 Konsekvenser
Ett övertagande av underhållsbesiktningen och leveranskontrollen kan vara ett sätt att
stärka Trafikverkets förmåga att utveckla beställarrollen med inriktning mot att
entreprenörerna ges utrymme för och motiveras att utveckla innovativa metoder för
järnvägsunderhåll.
Det kan ge en möjlighet att vidareutveckla ett antal för affärsrelationen viktiga verktyg
såsom utformningen av funktionella krav, ersättningsmodeller och samverkansformer.
Trafikverket stärker sin förmåga att långsiktigt planera drift och
underhållsverksamheten med avseende på framtida trafikutveckling och

livscykelkostnad (genom att öka förståelsen för den långsiktiga nedbrytningen av
anläggningen)
Genom att ta över leveransuppföljningen i egen regi får Trafikverket en ökad direkt
kontroll av att arbetet genomförs i enlighet med kontraktet. Det kan bidra till en ökad
förståelse för vad som driver entreprenörerna mot ökad kvalitet i utförandet.
Genom att i egen regi genomföra underhållsbesiktningen kan Trafikverkets direkta
kunskap om anläggningen ökar. En bättre kunskap om anläggningen ger också
möjlighet till en långsiktighet som sträcker sig bortanför kontraktslängden som behövs
för den strategiska planeringen av underhållet. Möjligen kan Trafikverket också få bättre
förutsättningar att bättre formulera mätbara funktionskrav.
Om Trafikverket genomför säkerhetsbesiktningen i egen regi kan Trafikverkets kunskap
om anläggningen öka ytterligare under förutsättning att det finns processer som
hanterar besiktningsmännens kunskap. Samtidigt finns det en risk att entreprenörens
kunskap om anläggningen minskar vilket får negativ inverkan på entreprenörens
förmåga att bedöma underhållsbehovet inom dagens funktionsentreprenadåtaganden,
förmågan att kunna planera sin verksamhet optimalt, kunna utveckla sina
arbetsprocesser och på sikt driva innovation. Det riskera att leda till en minskad
effektivitet. Samordningsvinster mellan besiktning och utförande minskar, i form av
mindre direktkontakt mellan besiktare och tekniker som skall utföra åtgärden. Det kan
leda till missförstånd som påverkar åtgärdstiden negativt, samnyttjandet av arbetstider i
spår försämras och därmed större behov av tider för arbete i spår. Ett sätt att minska
dessa negativa konsekvenser år att entreprenörerna fortsätter ha egna resurser som
upprätthåller den detaljkunskap om anläggningen som de tappar när de ordinarie
besiktningsmännen tas över av Trafikverket. Det innebär att entreprenörernas
kostnader inte minskar lika mycket som Trafikverkets ökar.

5. Konsekvenser för kollektivtrafiken
I uppdraget ingår att redogöra för effekter på Trafikverkets uppdrag att bidra till att
skapa förutsättningar för att kollektivtrafikbranschen ska nå sitt övergripande mål om
att kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas på sikt och att antalet resor med
kollektivtrafik ska fördubblas till 2020 jämfört med 2006. Nedan kommenteras enbart
effekten på grund av i detta deluppdrag nu beskrivna åtgärder.
Kollektivtrafikens utveckling är beroende av både hur kollektivtrafikens förutsättningar
utvecklas och hur förutsättningarna för bilresande utvecklas. Kollektivtrafiken har både
med avseende på marknadsandel och antal resande utvecklats positivt från 2006 till
idag. Det gäller i synnerhet spårbundna resor. Kollektivtrafikens marknadsandel har
t.ex. ökat från 18 % (2007) till 26 % (2015). Den spårbundna trafiken har under samma
period ökat med ca 40 %. I en rapport från WSP (2016-07-01) på uppdrag av
Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, är dock prognosen för
fördubblingsmålet utan betydande åtgärder låg.
Ett övertagande av tillstånds-och leveransuppföljning samt underhållsbesiktning i egen
regi syftar i grunden till att ge Trafikverket bättre förutsättningar att tillhandahålla en
tillgänglig järnvägsinfrastruktur. Resor med tåg, som via en robustare
järnvägsanläggning, kännetecknas av ökad punktlighet, ger positiva effekter på
benägenheten att välja tåget framför bilen. För det första kan man anta att det faktiska
förhållandet att resan är punktligare och säkrare ger en sådan effekt. Samtidigt ökar
förtroendet för järnvägen som transportsätt vilket kan antas förstärka effekten.
Trafikverket bedömer dock att effekten på infrastrukturens tillgänglighet är mer
beroende på effekterna av andra åtgärder än vad ett övertagande av besiktningen
förväntas ge.

6. Trafikverkets kommentarer
I tidigare avsnitt har syftet varit att så tydligt som möjligt svara på de specifika frågor
som ställts i regeringsuppdraget. I detta avsnitt redovisas i ett något bredare perspektiv
Trafikverkets syn på de åtgärder och konsekvenser som beskrivits i det tidigare
avsnitten. Kommentarerna relaterar till produktivitetsutveckling, upphandling,
trafiksäkerhet och den utmaning som kraftigt höjda anslag för drift och underhåll
innebär.
En övergripande kommentar är att moderniseringen av järnvägen kommer leda till att
besiktningen, såsom den uppfattas idag, kommer förändras. De tekniska systemen
kommer innehålla större inslag av integrerade system för övervakning och
tillståndskontroll och därmed minskar behovet av manuell kontroll ute i anläggningen

6.1 Produktivitet
Sedan konkurrensutsättningens påbörjan för ca 15 år sedan har produktiviteten kopplat
till underhåll av järnväg förbättrats med 11 % och Trafikverket jobbar mot målet om att
skapa förutsättningar för marknaden att öka produktiveten ytterligare 2-3 % årligen. 2-3
% av den totala underhållsbudgeten motsvarar ca 150-300 miljoner kronor årligen.
En direkt konsekvens av målet om ökad produktivitet i anläggningsbranschen om 2-3 %
årligen är att Trafikverket har beslutat om en inriktning att handla upp entreprenörer
där denne tar funktionsansvaret för järnvägsanläggningen under kontraktsperioden. Att
ha koll på anläggningen handlar således inte bara om att förstå och prediktera
underhållsbehovet över tid samt dess effekter. Koll på anläggningen är också en mycket
viktig komponent i att förstå och fördela riskerna mellan Trafikverket å ena sidan som
har det övergripande ansvaret för undertillhållet och entreprenören å andra sidan som
ska prissätta tjänsten underhållen anläggning under normalt 5+2 år. Eftersom funktion
och tillstånd är begrepp som är svåra att objektivt beskriva bedriver Trafikverket ett
förbättringsarbete i syfte att bättre beskriva tillståndet och öka transparensen mellan
tillstånd och funktion. Det sker bland annat genom mer användning av objektiva
mätmetoder, t.ex. maskinell mätning. Innan funktion eller tillstånd till fullo går att
objektivt beskriva har Trafikverket till delar en mer kortsiktig inriktning vad gäller val av
entreprenadform. Vid upphandling av baskontrakt görs ett aktivt val av affärsform. Det
har lett till att de mer lågtrafikerade banorna som upphandlas 2016 används
entreprenadformen utförandeentreprenad. För mer högtrafikerade banor har arbetet
lett till ett val att fortsatt använda totalentreprenad med funktionsansvar och där det är
möjligt även till ett fastpris-åtagande.
Trafikverkets uppfattning är att den ovan nämnda produktivitetsförbättring är en direkt
konsekvens av konkurrensutsättningen. Att övergå till att handla upp underhållet som
utförandeentreprenader i enlighet med Scenario A bedömer Trafikverket innebära en
stor risk för att denna utveckling bryts.
Dessutom tyder mycket på vi ännu inte sett hela effekten av konkurrensutsättningen,
baserat på andra branscher och att det sista entreprenadkontraktet som handlades upp i
konkurrens gjordes så sent som 2014.
Trafikverket anser vidare att de utvecklingsaktiviteter som pågår ytterligare kommer att
skapa förutsättningar för branschen att öka produktiviteten ytterligare. En mängd
utvecklingsinsatser med direkt beröring på underhållets effektivitet pågår, t.ex.
förbättrade processer, arbetssätt, system, mätmetoder samt ökandet av det förbyggande

underhållet samtidigt som det avhjälpande underhållet som helhet minskar.
Utvecklingsprojekt såsom ANDA och GUS kommer sannolikt att stärka såväl
Trafikverkets roll som infrastrukturägare som entreprenörers möjlighet att ta ett
funktionellt ansvar för anläggningen. Gemensamma standardiserade principer och
processer för informationshantering, BIM, bidrar till en effektivare
anläggningsförvaltning. Flera utvecklingsaktiviteter pågår tillsammans med
entreprenadbranschen och akademin. Trafikverket implementerar succesivt resultaten i
verksamheten vilket kommer att leda till förbättrad kvalitet och effektivare
resursutnyttjande.

6.2 Upphandling
Utifrån resonemanget ovan vill Trafikverket understryka att valet av affärsform
(entreprenadform, ersättningsform/incitamentsmodell, upphandlingsform och
samverkansform) styrs av flera parametrar. Den övergripande inriktningen är att ge
entreprenörerna frihet att planera resursanvändningen och välja metod etc. Men det
kräver oftast ingående kännedom om anläggningens status och hur den kommer att
utvecklas. Om det är svårt att förutsäga behovet av åtgärder kan utförandeentreprenad
vara att föredra. Trafikverket måste därför ha stor frihet att även i framtiden välja
affärsform för underhållsentreprenader.
Om syftet är att stärka Trafikverkets beställarkompetens i enlighet med Scenario B ser
Trafikverket vissa fördelar med att ta över leveransuppföljningen och
underhållsbesiktningen, då det leder till ökad direkt kunskap om hur väl ställda krav i
kontrakten efterlevs inkluderat säkerhetsbesiktningen som entreprenören fortsatt utför.
Möjligheten finns att Trafikverket stärker sin förmåga att långsiktigt och strategiskt
planera järnvägsunderhållet samt utveckla funktionskrav som ligger till grund för
upphandling av totalentreprenader med bra riskfördelning.
I Scenario B är Trafikverkets uppfattning att manuella säkerhetsbesiktningen fortsatt
ska utföras inom ramen för Baskontrakten precis som idag. Skälet till detta är att den del
av säkerhetsbesiktningen som syftar till att fånga upp akuta åtgärder är väl etablerad och
fungerar bra. Den del av säkerhetsbesiktningen som identifierar fel som inte behöver
åtgärdas akut passar väl in i entreprenörernas funktionsåtagande och utförs därför med
fördel av entreprenörerna. Om Trafikverket skulle ta över säkerhetsbesiktningen skulle
det innebära ökad administration och risk för otydligare ansvarsgränser mellan
Trafikverket och entreprenörerna.
Trafikverket ser stora fördelar med att handla upp de maskinella mätningarna, där
upphandlingar baserat på funktionskrav ger ett större utrymme för teknikutveckling i ett
område som är i stor förändring givet de möjligheter digitalisering och
automatiseringens sannolikt ger.

6.3 Ökade anslag för drift och underhåll
Oavsett scenario konstaterar Trafikverket att den ökade medelstilldelningen regeringen
avsatt för drift och underhåll kommer att innebära mycket stora utmaningar för hela
järnvägsunderhållets organisation. Såväl entreprenörer, material och
maskinleverantörer och konsulter som beställaren Trafikverket står inför stora
utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. Branschen säger sig redan idag lida brist
på den kompetens som de certifierade besiktningsmännen innehar. En större
omstrukturering av besiktningsverksamheten i en sådan situation bedömer Trafikverket
utgöra en risk. Istället föreslår Trafikverket en branschgemensam

kompetensförsörjningsstrategi, oavsett om det gäller beställar- eller utförarsidan av
järnvägens underhållsorganisation.

6.4 Trafiksäkerhet
Förutsättningarna för en säker järnvägstrafik består av flera komponenter. För den fasta
infrastrukturen gäller att anläggningen konstrueras och byggs på rätt sätt och efter
normer som skapar tillräckliga säkerhetsmarginaler. Några exempel kan utgöras av
signalsystemens utformning och funktionssätt, stabila spåranläggningar och rätt
materialval i förhållande till tågens hastighet och massa.
För att en järnväg som är i drift ska fortsätta vara säker krävs bland mycket annat en
övervakning och tillsyn. Den ska vara utformad så att anläggningens slitage upptäcks i
god tid innan trafikfarliga fel kan uppstå. På så sätt kan åtgärder vidtas i god tid och
därmed upprätthålls såväl trafiksäkerhet som driftsäkerhet. Övervakningskonceptet
behöver vara väl genomarbetat på modellnivå, det garanterar att rätt saker kontrolleras
och att förutsättningarna för en kostnadseffektiv kontroll förbättras. Modellen behöver
vidare förvaltas aktivt, i takt med anläggningens utveckling och användande men också i
förhållande till tekniska utvecklingen för informationsinsamling.
Dagens övervakningskoncept består av flera delar:
-

”Manuellt” genomförd säkerhetsbesiktning
Maskinell mätning av bland annat spårets och växlars tillstånd
Detektorer, fast installationer som är en del av det tekniska systemet
Kunskap från järnvägsföretagens och entreprenörers operativa delar

I grunden är det tre delmängder som behövs för en säkerhetsbesiktning av god kvalitet,
dvs effektiv upptäckt av anläggningens säkerhetsmässiga nedbrytning:
-

Modell och konceptutformning, utförs idag av Trafikverket
Insamling av informationen, utförs i huvudsak av kontrakterade entreprenörer
Användande av informationen, utförs i ett samspel mellan Trafikverket och
entreprenören

Sammanfattningsvis är dagens manuella kontroll en viktig del av ett mycket större
system som sammantaget skapar en säker anläggning och trafikering, förutsättningarna
för den manuella kontrollen bör därför kontinuerligt ses över och vid behov förbättras.
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